Trin for trin – Klassefravær
Vær opmærksom på, at ”Klassefravær” ikke synkroniseres til Tabulex Vikar. Muligheden for at oprette
klassefravær i Trio vil bortfalde. Hold øje med Trio NYT.

Fase
Klassefravær

Opret klassefravær

Forklaring
I menuen Driftsfunktioner | Klassefravær, har du
mulighed for at oprettet klassefravær. Lektionerne i
oversigtskemaet bliver grønne.
Grøn farve betyder, at klassen er fraværende
(læreren har fået tid for lektionen).
Du har også mulighed for at aflyse en eller flere
lektioner med tidsfradrag (grå farve).

Navigation/tast

Udpeg klassen og klik på knappen
Udfyld nu felterne
• Betegnelse (fx klassefravær)
• Fra dato og Til dato
Hvis klassefraværet er hele dagen, er det ikke nødvendigt at udfylde felterne: ”Fra kl.” og ”Til kl.”
Klik på knappen

Evt. aflysning af
lektioner

Vil du aflyse én eller flere lektioner med tidsfradrag,
skal du markere lektionerne.
Du markerer flere lektioner ved at holde shifttasten nede.
Klik på knappen
og
lektionerne bliver grå. Klik efterfølgende på
knappen
. Nu er dit klassefravær
registreret i oversigtsskemaet.

Kopi

Du kan kopiere et klassefravær fra én klasse til en
anden ved at højreklikke på klassefraværslinjen.
Klik på ”Kopi” og udpeg de ønskede klasser.
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Ændr aflysning/
ej aflysning

Vil du ændre/oprette aflysning af lektioner, kan du
dobbeltklikke på klassefraværslinjen. Nu åbner
vinduet: ”Aflysning af lektioner”.

Orange linje

Ses der en aktivitet, markeret med orange, er
denne oprettet under Opgaver i Tjenestetid

Klassefravær over
flere dage

Når du ser vinduet med ”Aflysning af lektioner”,
vil der i nederste højre hjørne være en knap
.
Det indikerer, at der er flere dage.
Når du klikker

,

vil der vises 2 knapper

og

indtil den sidste dag i fraværet, hvor
der vil stå:

og

.

2

